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zondag 5 juni 2022, PINKSTEREN

Welkom
Van harte welkom in de eredienst van de Protestantse
Gemeente Samen op Weg te Kudelstaart, die gehouden
wordt op zondag 5 juni 2022 in De Spil. Het is vandaag
Pinksteren. We vieren vandaag dat de Heilige Geest is
uitgestort en dat van daaruit de verspreiding van het
Woord over de wereld een aanvang heeft genomen.
Voorganger in de dienst van vandaag is pastor mw. Judith van der
Vis uit Aarlanderveen. Ouderling
van dienst is Anneke Sikkema en
diaken van dienst is Rieneke de
Bondt. Het orgel wordt bespeeld
door Jan Sikkema. De dienst is
mede
voorbereid
door
de
Commissie Erediensten.
Er is ook kindernevendienst.
Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst bekijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voorwaarde is dat u een internetverbinding moet hebben.

Orde van dienst
Thema: ‘Van Pasen naar Pinksteren’
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Na de dienst is er koffiedrinken in de gemeenschappelijke hal.
De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst.
De collecten deze week zijn voor de Eredienst (1), Diaconie (2) en Kerk in Actie – voor
Zuid-Afrika (3). We collecteren fysiek en digitaal; bent u thuis, dan
wordt gevraagd aan de collecte mee
te doen via een overmaking op het
bankrekeningnummer van onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44).
U kunt via de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks

inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen.
Gedicht (Cie. Erediensten).
Welkom door de voorganger.
Stil gebed.
Votum.
Thema-aankondiging.
Zingen: lied 672 : 1 en 2 (Komt, laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen).
Openingsgebed.
Muziek: Veni Sancte Spiritus (de gemeente wordt
uitgenodigd de laatste keer mee te zingen).
Gebed bij de opening van het Woord.
Kindermoment.
Kinderen gaan naar de nevendienst.
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 33 (door de Cie.
Erediensten).
Zingen: lied 184 uit Zingende gezegend (‘In vuur en
vlam’).
Schriftlezing: Efeziërs 5 : 1 – 2.
Zingen: lied 838 : 2, 3 en 4.
Verkondiging.
Muziek: Opwekking 623 (lat het huis gevuld zijn).
Kinderen komen terug van de nevendienst.
Muziek: ‘Ik moet weggaan’.
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader.
Zingen: lied 687 (wij leven van de wind).
Heenzending en zegen.
Zingen: lied 415 (Zegen ons Algoede).

een betaling’ doen. Deze code is zojuist weer voor een
maand vervangen – hij is te gebruiken tot en met 27 juni
2022.

Bloemengroet
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten niet op het openbare gedeelte van de website
geplaatst
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Als u bezwaren hebt tegen de bevestiging van een van
de bovengenoemde personen, bent u in de gelegenheid
om die bezwaren, gemotiveerd, voor 12 juni kenbaar te
maken bij de scriba (scriba@sow-kudelstaart.nl).
Scriba

Gemeentenieuws

Uitgangscollecte

Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gementenieuws niet op het openbare gedeelte van de website
geplaatst.

De uitgangscollecte van deze zondag is bestemd voor
Kerk in Actie – en meer specifiek voor Zuid-Afrika. Kerk
in Actie schrijft over deze collecte het volgende:
‘Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze
geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken.

Wisseling ambtsdragers
Op D.V. 26 juni a.s. hopen we enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen (en enkele anderen te herbevestigen).
We zullen dan ook (ambtelijk) afscheid nemen van enkele ambtsdragers die jarenlang hun werk trouw en met
veel inzet hebben gedaan. De komende weken komen
we daar nog wel verder op terug.
De kiescommissie heeft, op basis van de aanbevelingen
die zijn gedaan, aan de kerkenraad voorgesteld de volgende ambtsdragers aan u als gemeente voor te dragen:
• Marjolein van der Zwaard, als coördinator van een
wijkteam;
• Lolke van der Leeuw als voorzitter van het College
van kerkrentmeesters;
• Agnes Poortvliet als diaken;
• Nel Overbeek als pastoraal medewerker.
Er zijn minder voordrachten dan dat er vacatures zijn –
we zijn er niet in geslaagd om voor drie
vacatures in het pastoraat en een vacature in de diaconie
aan u een voordracht
te doen. Dat is jammer, maar dat neemt
natuurlijk niet weg dat
we dankbaar zijn dat
we u voor vier vacatures wél een voordracht
kunnen
doen……(welke bril
zetten we op……)….

De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert
hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in
kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.’
Warm aanbevolen!

Uit de pastorie
In de nieuwsbrief van vorige week werd vermeld dat Marlene en ik met een Zuid-Afrikaanse reisgroep op Europese reis gaan. De reden en het hoogtepunt van onze
geplande rondreis is het bijwonen van het Passiespel
van Christus in Oberammergau, Duitsland.
Ik merk in gesprekken dat niet veel Nederlanders op de
hoogte zijn van deze bijzondere herdenking van het leven en sterven van Christus. Daarom leek het mij gepast
eens iets te vertellen over het ontstaan en de achtergrond van het Passiespel in Oberammergau.
Eens in de tien jaar trekken de Passiespelen van
Oberammergau honderdduizenden bezoekers van over
de hele wereld. De voorstelling gaat terug op een belofte
die in 1633 werd gedaan, toen de inwoners van Oberammergau beloofden het lijden en de dood van Jezus
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Christus eens in de tien jaar te zullen naspelen in ruil voor
het uitblijven van verdere pestdoden.
In 1632 had een pestepidemie, Oberammergau geteisterd en in 1633 had bijna elk gezin de dood te verwerken
gekregen. Tijdens deze periode van lijden legden de inwoners van Oberammergau de heilige gelofte af dat zij
om de 10 jaar een "Lijdens-, Doods- en Opstandingsspel
van Onze Heer Jezus Christus" zouden opvoeren als
God hen zou beschermen tegen de pest.
Volgens de legende kwam er na het afleggen van de gelofte geen enkel geval van builenpest meer voor in het
dorp en herstelden de reeds getroffen dorpsgenoten. De
belofte werd voor het eerst vervuld tijdens Pinksteren in
1634 en sindsdien zijn de dorpsbewoners van Oberammergau elke tien jaar hun belofte blijven nakomen, met
uitzondering van 1940 toen het toneelstuk werd afgelast
vanwege de Tweede Wereldoorlog.

Deze traditie wordt al meer dan vier eeuwen voortgezet
en alleen inwoners van Oberammergau mogen daadwerkelijk deelnemen. De deelnemers wijden een jaar van
hun leven aan het naspelen van het leven, de dood en
de verrijzenis van Jezus. Alle deelnemers aan de passiespelen, of zoals het in het Duits heet "Passionsspiele",
zijn gewone mensen die hun gewone dagelijkse leven
voortzetten, zoals artsen, leraren, huisvrouwen enz.
In totaal verwacht Oberammergau 450.000 bezoekers
op 103 speeldata. Hier is ook de link naar de Passiespelen van Oberammergau voor wie hier meer over wil weten.
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/home
Strydom Bruwer

Braderie op 22 juni
Na corona kan er dit jaar weer een Braderie georganiseerd worden in Kudelstaart. Deze wordt gehouden op
woensdag 22 juni. We hebben als Samen-op-weggemeente daar een kraam gereserveerd, maar eigenlijk
zouden we daar als gezamenlijke kerken willen staan.
We hebben dan ook onze Rooms-Katholieke broeders
en zusters en die van de Alpha kerk uitgenodigd mee te
doen.
De bedoeling is slechts om present te zijn op de braderie
en op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan. Er

zijn diverse ideeën hoe we dat kunnen doen, maar die
ideeën willen we eerst graag delen met de andere kerken
zodat we samen een plan kunnen maken.

In ieder geval zal er koffie geschonken geworden en is
er gelegenheid voor een gesprek aan de statafels. Dat
kan overal over gaan, ook over het geloof. We willen
graag een gezamenlijk folder uitgeven met info over de
drie Kudelstaartse kerken. U begrijpt het al. De stand
moet ook bemenst worden en vele handen maken het
werk licht. Dus als u een uurtje beschikbaar bent op 22
juni vernemen wij dat graag. Schiet één van ons even
aan na de kerkdienst dan noteren wij graag uw naam en
de tijd dat u wilt helpen. Marleen de Vos, Joke van Leeuwen en Jaap Overbeek. U mag Jaap ook even bellen (tel:
06 - 22 50 71 07).
Jaap Overbeek

Open repetitieavond Song
of Joy, op 14 juni 2022
Veel koren houden een open repetitieavond om nieuwe
leden te werven, dat is niet de bedoeling van de open
repetitieavond van Song of Joy. Song of Joy gebruikt
deze avond om afscheid van u en van elkaar te nemen.
In de laatste ledenvergadering heeft het koor namelijk
besloten om na 25 jaar te stoppen. Daarvoor zijn diverse
redenen aan te voeren. Onze zeer gewaardeerde dirigent, Hilbert Kamphuis heeft besloten te stoppen met zijn
dirigeerwerk.

Ook zijn vrouw Frederiek, die onze vaste begeleidster is,
stopt. Daarbij komt dat we in de periode van 2 jaar dat
we niet of nauwelijks konden zingen een groep, m.n. oudere leden hebben verloren. Voeg daarbij dat corona ook
financieel een gat heeft geslagen in ons bescheiden buffer. Al met al reden om aan het eind van dit seizoen te
stoppen, voor velen met pijn in het hart. Met Pinksteren
geven we onze laatste uitvoering in de Protestantse Kerk
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van Leimuiden. Daar Kudelstaart onze thuisbasis is wilden we ook daar een afsluiting geven.
Door vakanties etc.
lukte dat niet meer
in een kerkdienst,
vandaar het besluit
van een open repetitieavond in De Spil
op dinsdag 14 juni.
Van 19.45 tot 20.15
uur is er inloop met
koffie en wat lekkers. Daarna zingt het koor een uur een
aantal favoriete liederen van de leden. Dat kunnen recente liederen zijn, maar ook liederen die het koor 20 jaar

geleden zong. Frederiek Kamphuis zal een solo stuk
spelen op de piano en onze concertbegeleider Jaap van
Muijden zal een orgelimprovisatie spelen. Na een uur
zang sluiten we af met een borrel en wat hapjes en nemen we afscheid van elkaar. Het kan zijn dat er hier en
daar een traan wordt weggepinkt, want sommige leden
zijn al meer dan 25 jaar lid van Song of Joy. We rekenen
in ieder geval op wat familieleden, maar ook bekenden
en belangstellenden uit de SOW-gemeente zijn van harte
welkom. De toegang is gratis, neem een paar losse
euro’s mee voor de consumpties na afloop.
Jaap Overbeek

Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’
Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 5 t/m
zaterdag 11 juni) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.

Uit privacyoverwegingen worden de namen en adressen van de jarigen en jubilarissen niet op het openbare
gedeelte van de website geplaatst
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